
الوروستخصص التوجي المرادفاسم التخصص التخصص المرادف 
ةطاقة متجددة ات صناع ون ال

اء استعمال كه
ة ا الذك ا الم تكنولوج

طاقة متجددة
ال يوجدفروع أخرى من الصنا 

ة-عل  ائ ه ة- هندسة الطاقة- هندسة الطاقة ال ك درول لة هندسة االالت الحرارة واله د ا الطاقة ال تكنولوج
ال يوجداد 

ال يوجدزرا 
ادة واالعمال ال يوجدال

ال يوجد 
ال يوجداقتصاد م 

ال يوجدفند 
ة-تكنولو  ائ ه ة- هندسة الطاقة- هندسة الطاقة ال ك درول لة هندسة االالت الحرارة واله د ا الطاقة ال تكنولوج

ة-  ك ان ة- الهندسة الم ائ ه ة-   الهندسة ال ائ ه  هندسة الطاقة المتجددة- هندسة القدرة والطاقه ال
د،  ف والت ة /انتاج واالالت، هندسة التكي ك ان ات، الهندسة الم ك المرك ان ة/م ك ان الهندسة الم

ارات، هندسة القوى  ا الس م، هندسة تكنولوج ة /قوى وتح ائ انة، هندسة كه ك والص ان هندسة الم
م والتح

ة مات صناع انة أجهزة حاسوبمتح ص
االتصاالت 

ة ات صناع ون ال
اء استعمال كه

ة انة اآلت المكت ص
ة ا الذك ا الم تكنولوج

ة انة اآلت صناع ص
ا مصاعد تكنولوج

ال يوجدفروع أخرى من الصنا 
ات -عل  ون م- هندسة ال ات- هندسة الحاسوب- هندسة القوى والتح ون هندسة اإلتصاالت واإلل

انة- هندسة  ك والص ان ة- هندسة الم ك ان اترونكس -الهندسة الم ة -هندسة الم ائ ه الهندسة ال
ارات ا الس م -هندسة تكنولوج ة /قوى وتح ائ كه

ات - ون م- هندسة ال ات- هندسة الحاسوب- هندسة القوى والتح ون هندسة اإلتصاالت واإلل
انة- هندسة  ك والص ان ة- هندسة الم ك ان اترونكس -الهندسة الم ة -هندسة الم ائ ه الهندسة ال

ارات ا الس م -هندسة تكنولوج ة /قوى وتح ائ كه

ة- ائ ه ة- هندسة الطاقة- هندسة الطاقة ال ك درول لة هندسة االالت الحرارة واله د ا الطاقة ال تكنولوج
ة-  ك ان ة- الهندسة الم ائ ه ة-   الهندسة ال ائ ه  هندسة الطاقة المتجددة- هندسة القدرة والطاقه ال

د،  ف والت ة /انتاج واالالت، هندسة التكي ك ان ات، الهندسة الم ك المرك ان ة/م ك ان الهندسة الم
ارات، هندسة القوى  ا الس م، هندسة تكنولوج ة /قوى وتح ائ انة، هندسة كه ك والص ان هندسة الم

م والتح



الوروستخصص التوجي المرادفاسم التخصص التخصص المرادف 
ال يوجداد 

ال يوجدزرا 
ال يوجد 

ال يوجداقتصاد م 
ادة واالعمال ال يوجدال

ال يوجدفند 
ات -تكنولو  ون م- هندسة ال ات- هندسة الحاسوب- هندسة القوى والتح ون هندسة اإلتصاالت واإلل

انة- هندسة  ك والص ان ة- هندسة الم ك ان اترونكس -الهندسة الم ة -هندسة الم ائ ه الهندسة ال
ارات ا الس م -هندسة تكنولوج ة /قوى وتح ائ كه

انة أجهزة حاسوبامن المعلومات ص

االتصاالت 
ة قات الهواتف الذك تطب

ب قات ال تطب
فروع أخرى من الصنا 

عل 
ال يوجداد 

ال يوجد 
ال يوجداقتصاد م 

ال يوجدزرا 
ادة واالعمال ال يوجدال

ال يوجدفند 
ة النقالة- تكنولو  نت- الحوس ا االن و - تكنولوج ات االعمال- أمن المعلومات والفضاء االل ادارة نظم- وش

ات وامن المعلومات -علم الحاسوب -نظم المعلومات االدارة- نظم المعلومات  ات الحاسوب -الش ش
م  ا والمعزز- تصم ب -الواقع االف ات -هندسة ال مج ة- نظم وسائط متعددة -هندسة ال الحاس

ة ات حاس ة- علم الحاسوب-ش ة المعلومات والحوس ا - تقن ة -االمن السي ا الرقم د الم

ة ال ة  ل والعنا لالتجم ة-التجم ال ة  ل والعنا ات التجم مستح

ة النقالة-  نت- الحوس ا االن و - تكنولوج ات االعمال- أمن المعلومات والفضاء االل ادارة نظم- وش
ات وامن المعلومات -علم الحاسوب -نظم المعلومات االدارة- نظم المعلومات  ات الحاسوب -الش ش
م  ا والمعزز- تصم ب -الواقع االف ات -هندسة ال مج ة- نظم وسائط متعددة -هندسة ال الحاس

ة ات حاس ة- علم الحاسوب-ش ة المعلومات والحوس ا - تقن ة -االمن السي ا الرقم د الم



الوروستخصص التوجي المرادفاسم التخصص التخصص المرادف 
ال يوجدفروع أخرى من الصنا 

ة-عل  ال ة  ل والعنا ات التجم مستح
ة-اد  ال ة  ل والعنا ات التجم مستح

ة-  ال ة  ل والعنا ات التجم مستح
ة-اقتصاد م  ال ة  ل والعنا ات التجم مستح

ة-زرا  ال ة  ل والعنا ات التجم مستح
ادة واالعمال ة-ال ال ة  ل والعنا ات التجم مستح

ة-فند  ال ة  ل والعنا ات التجم مستح
ة-تكنولو  ال ة  ل والعنا ات التجم مستح

فن انتاج الطعام 
اب وال

الفندقة

فروع أخرى من الصنا 
عل 
اد 

 
اقتصاد م 

زرا 
ادة واالعمال ال

تكنولو 

ق رق  بس قات ال تطب
ة قات الهواتف الذك تطب
فروع أخرى من الصنا 

عل 
اد 

 
اقتصاد م 

زرا 
ادة واالعمال ال

تكنولو 

اب ة- ادارة الطعام وال ة والحم ة وصحة- التغذ احة وفنادق -  تغذ س
ات ادارة الفنادق، ادارة الفنادق والمطاعم والفعال

ة - اتب والمعلومات ادارة الموارد ال ة -ادارة المخاطر -إدارة الم اح ق -إدارة االعمال -االدارة الس س ال
ا معلومات االعمال- نظم  و والتواصل االجتما - تكنولوج ق االل س ة- ال ون االقتصاد- التجارة االل

ة وسلسلة االمداد ات اللوجس المعلومات اإلدارة- التقن



الوروستخصص التوجي المرادفاسم التخصص التخصص المرادف 

ب قات ال ر تطب بتط قات ال تطب
ة قات الهواتف الذك تطب
فروع أخرى من الصنا 

عل 
ال يوجداد 

ال يوجد 
ال يوجداقتصاد م 

ال يوجدزرا 
ادة واالعمال ال يوجدال

م تكنولو  و - التصم ات- أمن المعلومات والفضاء االل انات والش ات االعمال- امن الب ادارة نظم وش
ات الحاسوب -علم  ة النقالة- ش ا معلومات االعمال -الحوس نت- تكنولوج ا االن الجراف - تكنولوج

ات-  مج ة- نظم وسائط متعددة- هندسة ال الحاسوب -نظم المعلومات االدارة -نظم المعلومات حاس
ة ة المعلومات والحوس ة- تقن ا الرقم د م الم ا والمعزز- تصم ب -الواقع االف هندسة ال

م جراف  انة أجهزة حاسوبتصم ص
ة قات الهواتف الذك تطب

م الجراف  التصم
م الداخ  التصم

كور والد
فروع أخرى من الصنا 

عل 
اد 

 
اقتصاد م 

زرا 
ادة واالعمال ال

تكنولو 

اء م األز ستصم ل مال تفص

م الجراف  ة، التصم ة، الرسم الحاسو والرسوم المتحركة، فنون  ق م والفنون التطب التصم
م والتواصل  ، نظم وسائط متعددة، التعل و نما والم والتلف م الس ، التصم م الداخ ،التصم
ا المعزز، فنون انتاج الصوت  ة، الواقع االف ة، صناعة االفالم الرقم ا الرقم د م الم ي، تصم ال

ا الوسائط  ا االتصال، علم الحاسوب، تكنولوج ك ، العالم وتكنولوج ا الوسائط المتعددة والجراف تكنولوج
ة علم الحاسوب / وسائط متعددة م للوسائط الرقم ك، التصم المتعددة والجراف

اء م األز ة -تصم ة المهن االقتصاد الم - ال

م  و - التصم ات- أمن المعلومات والفضاء االل انات والش ات االعمال- امن الب ادارة نظم وش
ات الحاسوب -علم  ة النقالة- ش ا معلومات االعمال -الحوس نت- تكنولوج ا االن الجراف - تكنولوج

ات-  مج ة- نظم وسائط متعددة- هندسة ال الحاسوب -نظم المعلومات االدارة -نظم المعلومات حاس
ة ة المعلومات والحوس ة- تقن ا الرقم د م الم ا والمعزز- تصم ب -الواقع االف هندسة ال
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فروع أخرى من الصنا 

عل 
اد 

 
اقتصاد م 

زرا 
ادة واالعمال ال

تكنولو 

كرة فروع أخرى من الصنا الطفولة الم

عل 
اد 

 
اقتصاد م 

زرا 
ادة واالعمال ال

تكنولو 

ال يوجدفروع أخرى من الصنا مساعد عد 
حقوقعل 
حقوقاد 

حقوق 

انة مصاعد ا مصاعدص تكنولوج
ة ا ذك ا م تكنولوج
ة انة آالت صناع ص
ة ات صناع ون ال

اء استعمال كه
فروع أخرى من الصنا 

عل 

االقتصاد الم 

ك  ان ة- هندسة الم ك ان ة- الهندسة الم ائ ه ات- هندسة الحاسوب -الهندسة ال ون هندسة اإلل
اترونكس ارات- هندسة م ا الس م- هندسة تكنولوج انة- هندسة قوى وتح والص

كرة-  ة الطفل -الطفولة الم ة الخاصة -ت ة- ال وي- االرشاد والصحة النفس االرشاد النف وال
ة-  سان ات التعلم -علم النفس -علم النفس التطب - العلوم اإل م- صع ا التعل م االبتدا - تكنولوج التعل

معلم الصف



الوروستخصص التوجي المرادفاسم التخصص التخصص المرادف 
ال يوجداد 

ال يوجد 
ال يوجداقتصاد م 

ال يوجدزرا 
ادة واالعمال ال يوجدال

ك تكنولو  ان ة- هندسة الم ك ان ة- الهندسة الم ائ ه ات- هندسة الحاسوب -الهندسة ال ون هندسة اإلل
اترونكس ارات- هندسة م ا الس م- هندسة تكنولوج انة- هندسة قوى وتح والص

كور م األثاث والد كورتصم م داخ ود تصم

نجارة
كور د ود تنج

ال يوجدفروع أخرى من الصنا 
كورعل  م االثاث والد معماري- تصم
ال يوجداد 

ال يوجد 
ال يوجداقتصاد م 

ال يوجدزرا 
ادة واالعمال ال يوجدال

كورتكنولو  م االثاث والد معماري- تصم

كور م االثاث والد معماري- تصم


